C. Jumala sõna õpetab, et koguduse
kooskäimised on tähtsad, et me ei peaks
nendest loobuma.

”ärge siis jätke maha koguduse kooskäimisi”
(Hb 10:35)
2. Koguduse eesmärk

Tunne oma Jumalat

Kristuses kasvamise kursus K-3©
6. Kogudus – me vaimulik perekond
1. Miks on vaja kirikus käia?
A. Jeesus käis maa peal elades kirikus
(sünagoogis) pühapäeviti ja andis meile
sellega eeskuju. Üks vaimulik kasvamis paik.

” ja läks oma harjumust mööda
hingamispäeval sünagoogi (Lk 4:16)
B. Jeesus tõotas et ta on meie seas kui oleme
koos teiste tõeliste usklikutega

“sest kus kaks või kolm koos on minu nimel,
seal olen mina nende keske.”. (Mt 18:20)

Sõna kogudus on kreeka keeles ”ekkleesia” mis
tähendab –” välja valitud” ja ”välja kutsutud.”
Oleme kutsutud Jumalaga osadusse. Kogudus on
küll maailmas, ent mitte maalimast.

Ja ärge saage selle maila sarnaseks, vaid muutuge
teiseks oma meele uuendamise teel, et te
uuriksiti, mis on Jumala hea ja meeleärane ja
täieline tahtmine.” (Ro 12:2)
Kogudus on maailma valgus ja lootus ning on ellu
kutsutud selleks, et võiksime tunda oma Jumalat
kes tahab kes tahab aidata vaeseid, vabastada
vange, tervendada haigeid – oma poja Jeesuse
Kristuse läbi!

Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta
mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama
vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele
vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma
vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda
meelepärast aastat." (Lk 4:18-19)

Kogudus on rajatud usu peale Kristusesse,
Jumala pojasse, kes tuli maailma. Selles on
elu ja vägi üle surma ja saatana.

”..ja sellele kaljule ma ehitan oma
koguduse, ja surmavalla väravad ei võida
seda!” (Mt 16:18)
Kalju = Jeesus Kristus, elav Jumal meiega.

3. kogudus - ihu
Kogudust nimetab Piibel ”Kristuse ihuks” ja
Jeesust ”koguduse peaks” (juhiks). Nagu
ihul on palju liikmeid ja on sõltunud
üksteisest, oleme meie kui koguduse
liikmed erinevad ja vajame üksteist.
Loe: (Ro 12:5)
”Nõnda oleme meiegi paljud üks ihu.....

Oleme Kristuses liidetud ühte üksteisega
nagu üks suur perekond. Kogudus on
loodud ühte Püha Vaimu läbi kui ta püsib
Jumala sõnas ja teos.

kõik on loodud tema läbi ja temasse; ja
tema ise on enne kõiki, ja kõik püsivad koos
tema sees; ja tema on ihu – see on
koguduse – pea..” (Kl 1:16-18)
Nagu ihu on elav organism siis on seda ka
kogudus. See ei ole organisatsioon
inimtraditsioonidega, vaid elav kirik mille
Jumal on alustanud ja mida Ta juhib.

